Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

Śląskie Obchody Dnia Diagnosty Laboratoryjnego
Dnia 6 października 2017 roku w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyły się Śląskie Obchody Dnia Diagnosty
Laboratoryjnego. Wśród przybyłych gości, znalazło się wiele osób, które swoją działalnością przyczynili się do rozwoju
i promocji diagnostyki laboratoryjnej. W tegorocznej edycji - tradycyjne - jednym z punktów obchodów było wręczenie
nagród w kategorii: Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny oraz Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej. Z
wielką dumą pragniemy poinformować, iż decyzją Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, jednym z laureatów
tegorocznej nagrody Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej został Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - prof. nadzw. dr hab. n. med.
Bogdan Koczy.

W uzasadnieniu Pani Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Elżbiety Puacz, usłyszeliśmy, iż na głęboki
szacunek i uznanie zasługuje dostrzeżenie roli diagnostyki laboratoryjnej w strukturach Szpitala przez Pana Dyrektora
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy.
Dzięki staraniom i wizji Pana Dyrektora, rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w strukturach Piekarskiej Urazówki od
dwóch lat funkcjonuje nowoczesny, pełnoprofilowy Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Wszyscy zebrani z uwagą
wysłuchali wystąpienia dwóch Dyrektorów Szpitali Wojewódzkich tj. Sp Wojewódzkiego Szpitala Chirurgi Urazowej i
Wojewódzkiego Szpitala nr 4 w Bytomiu wskazujące na rolę diagnostyki laboratoryjnej w codziennej pracy szpitali i
współpracy diagnosty laboratoryjnego z personelem lekarskim i pielęgniarskim.
Usłyszeliśmy także o wielkiej wadze szybkiej i precyzyjnej diagnozy, jaką lekarz może postawić pacjentowi tylko w
ścisłej kooperacji z dobrze wyposażonym i profesjonalnie pracującym laboratorium. W swoim przemówieniu Pan prof.
nadzw. dr hab. n. med. Bogdan Koczy dał się poznać, jako osoba obdarzona niezwykłym poczuciem humoru, a
wygłoszone przemówienie mimo, iż dotykało trudnych spraw i problemów z jakimi zmaga się branża laboratoryjna,
zostało kilkakrotnie nagrodzone gromkimi brawami wszystkich zebranych. Ponadto, w trakcie uroczystości
wysłuchaliśmy prezentacji Pani prezes Elżbiety Puacz, która w oparciu o raport NIK’u starała się ukazać główne
problemy i wyzwania z jakimi zmaga się diagnostyka laboratoryjna w naszym kraju. Usłyszeliśmy także, że
zaniechanie wykonania profilaktycznych badań laboratoryjnych we wczesnym stadium choroby, jakie ma miejsce w
Polsce wielokrotnie potęguje przyszłe koszty leczenia pacjenta.

Inwestycja w badania laboratoryjne, zapobieganie chorobom na etapie rozwoju służy przede wszystkim
pacjentom, ale jest też korzystne dla gospodarki naszego kraju – podkreślała Prezes KIDL. Tymczasem
wydajemy na nie niewielki procent kosztów leczenia. W przypadku Podstawowej Opieki Zdrowotnej to
zaledwie 3%!
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